
Protokoll 
 

Sammanträde: Gästriklands Ishockeyförbunds 73:e årsmöte  

Plats: Digitalt möte 

Tid: måndagen den 8:e juni 2020, kl 18:45 

 

  

Årsmötets inledning  

 Gästriklands Ishockeyförbunds ordförande Fredrik Molander hälsade förenings- 

 representanterna och övriga välkomna till förbundets 73:e årsmöte.  

 

Fredrik Molander höll sedan en kort inledning där han bl.a. belyste den påverkan spridningen av 

coronaviruset fått på verksamheten samt några av våra viktigaste frågor inför den kommande 

säsongen; nya spelformer och Hemmaplansmodellen.  

 

Därefter öppnade Fredrik Molander mötet. 

 

§ 1 Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet 

Upprop förrättades av Erik Tyldhed varvid röstlängd godkändes. Totalt närvarade 10 av 

distriktets föreningar och röstlängden fastställdes till 36 röster. 

 

§ 2 Fastställande av föredragningslista för årsmötet 

Beslutades att fastställa föredragningslista i enlighet med framlagt förslag. 

 

§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande 

Erik Tyldhed redogjorde för hur mötet varit utlyst och meddelade att inbjudan och kallelse har 

skickats till föreningarna i tid och att årsmötet även har varit utlyst i Tidningen Hockey samt på 

SIF:s och förbundets egen webbsida. 

Beslutades att godkänna att mötet blivit behörigt utlyst. 

 

§ 4 Val av ordförande för mötet 

 Beslutades att välja Fredrik Molander till ordförande för mötet. 

 

§ 5 Val av sekreterare för mötet 

 Beslutades att välja Erik Tyldhed till sekreterare för mötet. 

 

§ 6 Val av två protokolljusterare - tillika rösträknare - att jämte ordförande justera årsmötets 

protokoll 

 Beslutades att välja Peter Agell och Henrik Damberg till justeringsmän tillika rösträknare. 

 

§ 7 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse 

a) Styrelsens verksamhetsberättelse 

 Mötesordföranden Fredrik Molander föredrog verksamhetsberättelsen översiktligt. 

 Beslutades att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.  
 

 b) Styrelsens förvaltningsberättelse 

 Torbjörn Arkenäs föredrog förvaltningsberättelsen översiktligt. 

 Beslutades att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna. 

  

 c) Revisorernas berättelse 

 Mats Bertilsson föredrog revisionsberättelsen översiktligt. 

Beslutades att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna.  



 

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 

 Av revisionsberättelsen samt Mats Bertilssons presentation framgår att revisorerna tillstyrker att 

styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 Beslutades att bevilja den avgående styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna 

verksamhetsåret. 

 

§ 9 Behandling av distriktsförbundets verksamhetsplan och ekonomiska plan 

a) Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår  

Erik Tyldhed beskrev kortfattat de viktigaste förändringarna i styrelsens förslag till 

verksamhetsplan för säsongen 2020/2021.  

 Beslutades att fastställa verksamhetsplanen i enlighet med styrelsens förslag. 

 

b) Ekonomisk plan för kommande verksamhetsår 

Kassören Torbjörn Arkenäs redovisade förslag till budget för säsongen 2020/2021. 

 Beslutades att fastställa budgeten i enlighet med styrelsens förslag. 

 

c) Årsavgift till distriktsförbundet 

Styrelsen föreslog att fördelningsprincipen för årsavgifterna bibehålls och att årsavgifterna 

för den kommande säsongen uppgår till maximalt 120 000 kr. 

Beslutades enligt förslag. 

 

§ 10 Behandling av motioner som inkommit från röstberättigad förening i stadgeenlig ordning 

samt styrelsens förslag 

a) Motioner 

 Inga motioner att behandla har inkommit till årsmötet. 

 

b) Styrelsens förslag 

Styrelsen framförde inga förslag.  

 

§ 11  Fastställande av antalet styrelseledamöter för det kommande året 

Valberedningen föreslog årsmötet att styrelsen ska bestå av samma antal styrelseledamöter som 

den gångna säsongen, d.v.s. ordförande samt åtta ordinarie ledamöter.  

 Beslutades i enlighet med valberedningens förslag. 

 

§ 12 Val av distriktsordförande, tillika ordförande i distrikts-styrelsen för tiden till 

nästkommande ordinarie årsmöte 

 Valberedningen föreslog årsmötet att välja Fredrik Molander till ordförande tillika ordförande i 

styrelsen för tiden till och med nästkommande årsmöte. 

 Beslutades i enlighet med valberedningens förslag. 

 

§ 13  Val av övriga styrelseledamöter för en tid av två år 

Valberedningen föreslog årsmötet att välja styrelseledamöter enligt nedan. 

Torbjörn Arkenäs omval 

Erik Tyldhed omval 

 Thomas Mörck omval 

Arne Rooth omval  

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag. 

 

§ 14 Val av revisor jämte en revisorssuppleant för tiden till nästa årsmöte 

 Valberedningen föreslog omval av Mats Bertilsson som revisor samt omval av Mikael 

Johansson som revisorssuppleant. 

 Beslutades i enlighet med valberedningens förslag. 



 

§ 15 Val av ordförande samt ledamöter i valberedningen för nästa ordinarie årsmöte 

Beslutades att omvälja Daniel Kraft och Stefan Liljebrand samt att nyvälja Marika Ersholt till 

ledamöter i valberedningen samt att välja Daniel Kraft till ordförande i valberedningen.  

 

§ 16 Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till svenska ishockeyförbundets 

årsmöte 

Beslutades att uppdra åt styrelsen att välja ombud jämte suppleanter till Svenska 

Ishockeyförbundets årsmöte. 

 

§ 17 Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till Gävleborgs Idrottsförbunds 

årsmöte 

Beslutades att uppdra åt styrelsen att välja ombud jämte suppleanter till Gävleborgs 

Idrottsförbunds årsmöte. 

 

Årsmötets avslutning  

Den omvalde distriktsordföranden Fredrik Molander tackade för förtroendet att leda förbundets 

arbete och förklarade därefter årsmötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet    

 

 

 

 

Erik Tyldhed, mötessekreterare  Fredrik Molander, mötesordförande 

 

 

 

 

 

 

Peter Agell, justeringsman   Henrik Damberg, justeringsman

     


